Op avontuur in de natuur
De natuur ontdekken met zoekkaarten
Als je de natuur om je heen kent, weet je wat die natuur voor jou betekent. Met deze
zoekkaarten word je op weg geholpen om te leren kijken naar de vele verschillende
soorten planten en dieren die je kunt ontdekken.
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: 15 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Sociaal-emotionele ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Natuur

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wie de natuur kent, kent zichzelf
Met de verschillende zoekkaarten ga je op avontuur in de natuur om planten, dieren, paddenstoelen, stenen en
vruchten te benoemen met hulp van de zoekkaart. Door goed te kijken en de vragen op de kaart te beantwoorden,
kom je uit bij de soort die je voor je hebt.
Soms staat iets niet op de zoekkaart. Dat kan. Je hebt dan vaak iets bijzonders gevonden want alleen de meest
voorkomende soorten staan op de kaart. Pak er dan een boek bij om te weten wat je gevonden hebt. Zo word je
een expert die steeds meer weet over de natuur.
Niet ver weg!
Om de natuur te ontdekken hoef je niet ver weg. Bij jou in de buurt kun je al van alles vinden. Vogels, vliegende
insecten, sporen van dieren, bodemdieren, stenen, waterplanten enzovoort.
Hulpmiddelen bij het ontdekken
Heeft het beestje nu 6 of 8 poten en heeft die knop knopschubben? Om dat soort vragen goed te beantwoorden
kun je heel goed een loep gebruiken. Of een vogel die langs vliegt zie je maar heel kort en is vaak te ver af. Een
verrekijker kan dan helpen om te zien welke vogel het is.
Maak nu snel dat je buiten komt...

Voorbereiding
Print de zoekkaart uit de bijlage. Maak de keuze of je dit voor ieder kind print, per tweetal of per groepje. Bedenk
een geschikte route waar jullie straks langs kunnen lopen om te zoeken. Leg de benodigde materialen klaar.

Hoe werkt een zoekkaart?
Met behulp van zoekkaarten kun je achter de namen komen van de meest voorkomende soorten en sporen van
planten en dieren in Nederland. Je kunt dat op twee manieren doen. Laten we als voorbeeld de zoekkaart
paddenstoelen nemen.
Zoek een paddenstoel in het bos, het park of in de berm en bekijk deze goed, ook aan de onderkant. Gebruik
daarvoor een spiegeltje.
Zoek de zoekkaart paddenstoelen op.
De eerste manier: vergelijk jouw paddenstoel met de plaatjes op de kaart. Zie je direct welke paddenstoel het is,
dan ben je snel klaar.
Ben je er toch niet helemaal zeker van, gebruik dan de tweede manier: het zoeksysteem. Begin bij start. Ga naar
het eerste rondje en beantwoord de vraag die erin staat. Is het antwoord ja, dan volg je de pijl met JA tot je bij het
volgende rondje bent. Is het antwoord nee, dan volg je de pijl met NEE. Ga zo door tot je bij een tekening uitkomt.
Vergelijk de tekening met de paddenstoel waarvan je de naam wilde weten. Als je de vragen goed hebt
beantwoord, moet de paddenstoel op de tekening lijken. Klopt het? Als het niet zo is, probeer je het nog eens.
Het kan ook zo zijn dat jouw paddenstoel niet op de kaart staat. Je kunt er dan al zeker van zijn dat het een
bijzondere soort is. Je kunt natuurlijk ook zelf een naam bedenken of de soort opzoeken in een paddenstoelenboek.

Materialen
De benodigde materialen zijn afhankelijk van de zoekkaart
• zoekkaart per kind of per tweetal
• optioneel: regenlaarzen
• papier/schriftje
• optioneel: fotocamera of telefoon met camera
• stiften, potloden of krijtjes
• optioneel: verrekijkers
• vergrootglazen
• optioneel: schepnetjes
• plastic bakjes/loeppotjes
• optioneel: emmertjes (met water)
• spiegeltjes
• tas

Gedragsregels in de natuur
Tien tips voor jonge onderzoeker
1. Ogen open! In de natuur valt van alles te ontdekken
en te beleven. Maar je moet wel verder kijken dan je
neus lang is. Loop dus niet te snel en kijk goed om je
heen. Draai een steen om, bekijk de onderkant van
bladeren, bekijk de schors van een dode boom en zoek
tussen de bladeren op de grond.

bioloog een nieuw beestje ontdekt heeft, mag hij
die zelf een naam geven.

6. Enge beestjes. Vind je slakken, wormen en spinnen
eigenlijk maar eng en vies? Bekijk ze eens rustig. Kijk
goed hoe het dier zich gedraagt en hoe het eruit ziet.
Voor je het weet ben je vergeten waarom je het beestje
2. Fluisteren. Probeer buiten zo stil mogelijk te zijn.
eng vond. Met de insectenzuiger kun je veilig de
Als je met veel herrie door het bos loopt, verstoor je veel allerkleinste insecten vangen. Je voorkomt dat ze
dieren. Hoe stiller je bent des te groter is de kans dat je beschadigd raken. Zet ze wel di- rect weer terug als je ze
een dier tegenkomt. En des te groter de kans dat je ook goed bekeken hebt.
dieren hoort. Want alleen als je goed luistert zul je het
kloppen van de specht of de roep van de buizerd
7. Verzamelen. Wil je spullen meenemen uit de natuur?
kunnen horen.
Doe dat zo weinig mogelijk. Alles in de natuur wordt
hergebruikt. Wil je toch iets meenemen om te
3. Gebruik je zintuigen. Een mens heeft vijf zintuigen.
onderzoeken, kijk dan vooral op de grond. Daar ligt vaak
Toch gebruiken we er vaak maar één als we buiten
genoeg dat je zo kunt meenemen zonder de natuur te
lopen: onze ogen. Probeer er op te letten dat je alle
verstoren: dode bladeren, een stukje hout, een veer,
zintuigen gebruikt. Haal diep adem en snuif de frisse
afgevallen bloemblaadjes, een braakbal.
buitenlucht op! Wat ruik je allemaal? En die boomstam
die er zo glad uitziet, voelt die ook zo glad? Welke
8. Altijd terugbrengen. Als je klaar bent met je onderzoek
geluiden hoor je om je heen? Doe desnoods je ogen
en het echt goed wilt doen in de natuur, dan breng je
even dicht.
alles terug wat je mee naar binnen hebt genomen. Wat je
van buiten leent, breng je ook weer te- rug naar buiten.
4. Geen vragen stellen, maar zelf onderzoeken. Het
klinkt misschien een beetje raar, maar probeer zo min
9. Plukken. Zal ik dat plantje wel of niet plukken? Een
mogelijk vragen te stellen. En zeker geen vragen als
lastige vraag, want misschien is het wel een zeldzaam
‘Wat is dat’ en ‘Hoe heet dit’. Jij bent de onderzoeker.
exemplaar. Het is daarom beter om niet te plukken, maar
Probeer het zelf op te zoeken. Gebruik de zoekkaarten. een foto of een tekening te maken. Bovendien maken
Het is veel leuker als je zelf iets ontdekt hebt en je zult
bloeiende planten zaden die weer nodig zijn voor nieuwe
zien dat je de naam dan ook veel beter onthoudt.
planten volgend jaar.
5. Namen geven. Heb je toch een beestje gevonden
waarvan je echt niet kunt vinden wat het is? Bedenk dan
zelf een naam die bij het beestje past. In de wetenschap
gaat dat ook zo. Als een

10. Bepakt en bezakt. Een echte onderzoeker zorgt
ervoor dat hij altijd onderzoeksmateriaal bij zich heeft.
Een goede onderzoeker heeft ook altijd een potlood, een
opschrijfboekje en een tas om spullen mee te kunnen
nemen bij zich.

Verschillende zoekkaarten
Paddenstoelen
De zoekkaart paddenstoelen helpt je om de namen van allerlei soorten paddestoelen te ontdekken. De
meestbekende soorten staan er in ieder geval op. Wist je trouwens dat paddenstoelen de vruchten zijn van
schimmels? Schimmels zijn heel belangrijk in de natuur. Ze helpen afval uit de natuur te verteren, zoals dode
bladeren van planten en dood hout. Als je op zoek gaat naar paddenstoelen, houd er dan rekening mee dat
sommige soorten giftig zijn. Raak ze daarom niet aan. Ook omdat ze erg kwetsbaar zijn. Laat paddenstoelen dus
gewoon staan. Om ze goed te bekijken, ook aan de onderkant, gebruik je een spiegeltje.
Muizen
Met de zoekkaart muizen kun je de namen opzoeken van alle soorten muizen die in Nederland voorkomen. Een
muizenholletje is een klein gaatje in de grond, vaak niet dikker dan je duim. Je vindt ze meestal onder dichte
struiken, waar veel gras groeit of bladeren liggen of langs slootranden. Met veel geduld heb je kans op een
ontmoeting met een rosse woelmuis of misschien wel een spitsmuis.
Spinnen
Met de zoekkaart spinnen kun je de namen opzoeken van de meest voorkomende spinnen in bos huis en tuin.
Spinnen zijn minder eng dan veel mensen denken. Ze zijn erg nuttig omdat ze allerlei kleine insecten vangen die
voor de mens onaangenaam kunnen zijn.
Weidevogels
Met de zoekkaart weidevogels kun je achter de namen komen van vogels die in en bij weilanden te vinden zijn.
Weidevogels horen bij Nederland. Jammer genoeg worden ze bedreigd in hun voortbestaan door de moderne
landbouw. Veel biologische boeren houden daar rekening mee als ze het land gaan bewerken. Ze zorgen ervoor
dat de vogels ongestoord kunnen broeden.
Grazers
Met de zoekkaart grazer kun je namen opzoeken van de grote plantenetende dieren in de natuurgebieden. De
grote grazers zorgen voor een grotere variatie in de natuur. Doordat ze stukken natuur begrazen komt er ruimte
voor andere planten en daarmee ook voor andere dieren.
Vlinders
Met de zoekkaart vlinders kun je de namen opzoeken van vlinders die overdag vliegen. Zoek vlinders vooral op
bloemen, waar ze graag opzitten om er nectar uit te zuigen. Favoriete bloemen zijn distels, lavendel of
bloemenvan de vlinderstruik. Vang geen vlinders in een jampot, want daarmee beschadig je de tere vleugels. Met
eenbeetje geduld kun je vlinders ook goed bekijken zonder ze te vangen.
Bomen
Met de zoekkaarten over bomen kun je achter de namen komen van de meest voorkomende soorten.
De zoekkaart bomen in knop gebruik je in de wintertijd. Aan een kale tak zitten twee soorten knoppen: zijknoppen
en eindknoppen. Zijknoppen zitten soms verspreid aan de tak, soms twee aan twee op dezelfde hoogte.
Tegenover elkaar staande knoppen heet dat. Eindknoppen zitten aan het einde van de tak. Knoppen bestaan uit
heel kleine ineengevouwen blaadjes en zijn meestal bedekt met zogenaamde knopschubben.
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Hoe heet die paddenstoel?
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NOORDSE WOELMUIS

BOSMUIS

VELDMUIS

HUISMUIS

JA

START

heeft de muis
een spitse JA
snuit?

NEE

WATERSPITSMUIS

heeft
JA
NEE de muis
ogen zo groot
als speldeknopjes?
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VELDSPITSMUIS

TWEEKLEURIGE
BOSSPITSMUIS

BOSSPITSMUIS

JA

is er
tussen de
bruine rug en
de lichte buik
NEE
een lichtbruine
band?

JA

is de
staart korter
dan 3/4 van de
lichaamslengte?

NEE

JA

HUISSPITSMUIS

verandert NEE
de kleur van
rug naar buik
geleidelijk?

zitten NEE
er op poten en
JA staart lange
witte stijve
haren?

zijn de
oren goed JA
zichtbaar?

NEE

DWERGSPITSMUIS

ONDERGRONDSE
WOELMUIS

AARDMUIS

looptDAAR
daar VOOR
voorEEN
een MUIS
muis? ?
WWat
at lOOPT

JA

is de staart
even lang als
het lichaam?

NEE

is de
staart de helft
van het lichaam
JA en duidelijk
2-kleurig?

NEE

zijn de
oren voor de
JA
helft goed NEE
zichtbaar?

NEE

zijn de
achterpoten
JA
groot en
donker?

JA heeft
de muis
duidelijk
zichtbare
oren?

NEE

ROSSE WOELMUIS

DWERGMUIS

zijn de
buik en de
poten lichtgekleurd?
NEE
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KRUISSPIN

KLEINE WIGWAMSPIN

BALDAKIJNSPIN

KRAAMWEBSPIN

JA

NEE
JA

is de spin
fluweelachtig
behaard?

JA

JA

heeft het
achterlijf
vier opval- NEE
lend grote
stippen?

JA

VIERVLEKWIELWEBSPIN

NEE

NEE

lijkt de
spin op een
kleine
krab?

NEE

JA

leeft de
spin in of bij
het water?

is het
achterlijf veel
groter dan de
kop en bolrond?

JA

JA

NEE

JA
lijkt
het achterlijf
op een
tijgerprint?

VENSTERSECTORSPIN
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GROTE TRILSPIN

NEE

is de spin
zwart-wit ge- JA
streept?

GERANDE OEVERSPIN

GEWONE KOMKOMMERSPIN

is het
achterlijf
groen met NEE
zwarte
stippen?

NEE

JA

heeft de
spin opval- NEE
lend lange
poten?

WATERSPIN

heeft de
spin aan de zijkanten
geel-witte JA
strepen?

START

heeft JA
de spin
opvallend
NEE
lange
voorpoten?

Wat zit
zit daar
daar VOOR
SPIN?
Wat
voor spin?

NEE

is het
achterlijf
kogelrond?

NEE

heeft de
tekening op het
achterlijf de
JA
NEE
vorm van een
kruis?

zitten er
op het achterlijf twee rijen
zwarte

NEE stippen?
JA

heeft het
achterlijf
een fraaie
tekening?
NEE

HERFSTVUURSPIN

is de spin
groen met een
bruin
leeft de JA
spin in huis, garage of
kelder?

GEWONE KRABSPIN

NEE

JA achterlijf?

GROENE KRABSPIN

heeft het
achterlijf twee
JA
duidelijk
zichtbare
puntjes?
NEE

GEWONE TANDKAAK

TUINWOLFSPIN
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is het
JA
achterlijf
bruin-oranje
en fraai getekend? NEE

TIJGERSPIN

HERFSTSPIN

MUURKAARDESPIN

HUISZEBRASPIN

HUISSPIN
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OOIEVAAR

REIGER

LEPELAAR

FAZANT

PATRIJS
JA

NEE

NEE

Is de snavel
lang plat
en zwart?

Is de vogel
zwart-wit
met rode
snavel?

JA

JA

NEE

Heeft
de vogel een
ongeveer rond lichaam?

NEE

Heeft
de vogel een
opvallend
lange staart?

KWARTEL

NEE
Heeft
de vogel een
grijze
borst en
JA
nek?

NEE

KUIFLEEUWERIK

VELDLEEUWERIK

JA

NEE

Is de vogel
vrijwel
geheel wit?

JA

JA

Is de vogel
opvallend groot
(meer dan
50 cm)?

NEE
Is de
vogel een
soort
gans?

KNOBBELZWAAN

KEMPHAAN

NEE

Heeft
het vogeltje
een duidelijke
kuif?
JA
JA

KIEVIT

WULP

JA
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NEE

Heeft
de vogel
oranje-rode
poten?

NEE
Is de
snavel aan
het eind
omhoog
JA
gebogen?

JA

NEE

Heeft
de gans een
witte vlek
boven de
snavel?

JA

Is de snavel NEE
naar onderen
gebogen?

NEE

Heeft
de vogel
zwart-witte
veren?

JA

Heeft
de gans een
zwart snavel
met gele
vlek? NEE

NEE Heeft de
vogel een kuif
en donkergroene
rug en
vleugels?

NEE

JA

Is het
vogeltje klein, beweeglijk en
luidruchtig?

NEE
Heeft de
vogel een lange
snavel?

JA

BRANDGANS

Heeft de NEE
gans een zwarte
hals en een witgrauwe kop?

START

JA

is dat
voor
een weidevogel??
WatWat
is dat
voor
een WEIDEVOGEL

JA
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JA

GRUTTO

RIETGANS

TURELUUR
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SCHOLEKSTER

KLUUT

KOLGANS

GRAUWE GANS
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LAKENVELDER

DRENTS HEIDESCHAAP

MERGELLANDSCHAAP

SCHOONEBEEKER

BLAARKOP

JA

NEE

NEE

JA

is het
een
geit?

MOEFLON

is het
rund zwart en
wit van kleur?

BRANDROOD

NEE

heeft het
rund een JA
egaal (licht)
bruine
kleur?

JA

NEE

is de JA
vacht zwart
van kleur?

NEE

heeft het
rund een
langharige
vacht?

NEE

is het
dier een
schaap of een
geit?
JA

LIMOUSIN

KONIK
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FRIES PAARD

IJSLANDER

FJORDENPAARD

zijn de
onderbenen,
staart, manen
en snoet
zwart? JA

NEE

is het paard
helemaal JA
zwart?

57

is de pony
niet hoger dan
ongeveer één
meter? NEE
JA

SHETLANDER

is het
een pony? JA

NEE

SCHOTSE HOOGLANDER

GALLOWAY

NEE

is het JA
dier een paard
of een pony?

START

NEE

Wat
eenGRAZER
grazer? ?
Watstaat
staatdaar
daar voor
voor een

JA
heeft NEE
het rund een
witte band om
zijn middel?

heeft het
schaap bruine
vlekken
op de kop?

NEE
JA

NEE

heeft
het schaap opvallend grote
oren?
JA

NEE

is het JA
schaap (rood)
bruin en heeft
het een gladde
vacht?

VELUWSE LANDGEIT

56

GROOT
KOOLWITJE

NEE

JA hebben
de achtervleugels donkere
aders aan de
onderkant?

NEE

JA loopt het
zwart van de
vleugelpunten
af langs de
buitenrand?

KLEIN KOOLWITJE

ORANJETIPJE
NEE

74

NEE

START

is de
vlinder
JA
grotendeels
wit, geel of
blauw?

NEE

KLEINE
VUURVLINDER

NEE is de
vlinder klein
met grotendeels bruine
JA achtervleugels?

JA bruin?

is de vlinder klein en
helemaal

NEE

heeft de
vlinder op- NEE
vallend grillige
JA vleugelranden?

KLEINE VOS

DISTELVLINDER

JA

is de JA
vlinder grotendeels zwart
met witte
strepen? NEE

hebben de
voorvleugels
duidelijk NEE
witte vlekken?

JA

JA

VOORJAAR

LANDKAARTJE

ZOMER

BONT
ZANDOOGJE
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KOEVINKJE

NEE

hebben
de vleugels
gele vlekken?

DAGPAUWOOG

JA is de NEE
vlinder grotendeels zwart
met oranje
strepen?

JA heeft de
vlinder oogvlekken op
de voor- NEE
vleugels?

ATALANTA

NEE

is de
JA
vlinder
grotendeels
oranje?

JA

75

NEE

zitten er
oogvlekken
op alle vleugels?

is de NEE
vlinder
grotendeels
bruin?

ZWARTSPRIETDIKKOPJE

is de NEE
vlinder klein
en koperkleurig met een
plomp lijf?
BRUIN
ZANDOOGJE
JA

zitten er
blauwe vlekJA
jes langs de NEE
vleugelranden?

ARGUSVLINDER

vlinder??
HOEHoe
HEETheet
DIE die
VLINDER

CITROENVLINDER

JA

is de
vlinder geel,
NEE
soms
witachtig, met
op elke vleugel een stip?

HOOIBEESTJE

GEHAKKELDE
AURELIA

is de
vlinder
grotendeels
wit?

JA

JA hebben
de mannetjes
oranje vleugeltoppen?

BOOMBLAUWTJE

NEE

zitten er
oranje vlekjes
aan de onderkant van de
ICARUSBLAUWTJE JA vleugels?

KLEIN
GEADERD
WITJE

vlinders.indd 2
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Van welke boom is die knop?
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